
 

‘‘Blijf optimistisch. Wij hopen je snel weer te zien in Oostenrijk.“ 
 

 
 
Het Oostenrijks Toeristenburo rolt een dezer weken een campagne uit onder noemer 
‘‘Blijf optimistisch. Wij hopen je snel weer te zien in Oostenrijk.“. Dit om de 
Nederlandse vakantieganger, die zo graag op dit moment op de piste’s in Oostenrijk 
zou staan, een hart onder riem te steken. 
 
Europa heeft momenteel te kampen met een intensieve tweede golf van 
coronabesmettingen. Om in Oostenrijk deze ontwikkeling tegen te gaan en de 
gezondheidszorg niet te overbelasten, werd een tweede lockdown ingevoerd op 16 
november en presenteerde de Oostenrijkse regering onlangs de eerste versoepelingen na 
de tweede lockdown. Aangezien de besmettingsgraad nog steeds te hoog is, kunnen nog 
niet alle maatregelen opgeheven worden. Restaurants, hotels en recreatieve voorzieningen 
blijven voorlopig dicht en zullen waarschijnlijk op 7 januari 2021 weer openen. De 
skigebieden worden echter op 24 december geopend en zijn opengesteld voor de lokale 
bevolking voor sport en recreatie. 
 
Uiteraard staat het Oostenrijks Toeristenburo achter deze maatregelen van de overheid. 
Gezondheid voor allen en veilig reizen hebben de hoogste prioriteit.  
In de tussentijd start het Oostenrijks Toeristenburo een campagne die hoofdzakelijk zal 
worden uitgespeeld via video’s (programmatic) en via social media kanalen. 
Wij hebben immers nu allemaal behoefte aan optimisme en inspiratie. En of het nu nog voor 
een wintervakantie is in het seizoen 2020/21 of op een ander moment; Oostenrijk en zijn 
gastheren en -vrouwen verheugen zich enorm om u snel weer te zien. 

 

Informatie over de nieuwe maatregelen 

  
Regels voor binnenkomst in Oostenrijk 
- Tot 10 januari 2020 zal de indeling van de risicogebieden gebeuren op basis van de 14-
daagse cijfers van positieve coronagevallen.  
- Alle landen met een waarde hoger dan 100 worden geclassificeerd als risicogebied.  
- Personen die het land binnenkomen vanuit een risicogebied moeten een 10-daagse 
quarantaine ondergaan.  
- Na 5 dagen kan een PCR-test worden uitgevoerd om de quarantaine te beëindigen in geval 
van een negatief testresultaat. 
 
Gastronomie 
- Door de ontwikkeling van de besmettingsgraad zijn momenteel alleen voorzichtige 
openingsstappen mogelijk.  
- Het primaire doel is om groepsbijeenkomsten zoveel mogelijk te vermijden. 
- De horecagelegenheden zullen dus tot 6 januari 2021 gesloten moeten blijven en de 
opening is gepland op 7 januari.  
- Eten en drinken kan worden afgehaald tussen 6u00 en 19u00.  

https://nl.austria.info/-link2/16008/8437/5/43/245/RVnJmm45/MRfIFWZ86P/0


 

 
Accommodatie 
- Het verbod op de toegang tot accommodaties wordt verlengd tot 6 januari 2021. 
- Ook hier is het belangrijk om groepsbijeenkomsten zoveel mogelijk te voorkomen, zodat het 
seizoen op 7 januari 2021 kan beginnen.  
- Accommodatie bieden is wel nog steeds toegestaan voor dringende professionele redenen 
die niet kunnen worden uitgesteld. 
 
Evenementen 
- Bijeenkomsten en evenementen zijn nog steeds verboden. Het gaat hierbij om culturele 
evenementen, sportevenementen, huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, jubileumfeesten, 
filmvertoningen, bus- of excursieboten voor toeristische doeleinden, tentoonstellingen, 
congressen, handels- en publieksbeurzen en kerstmarkten. 
- Vanaf 7 januari 2021 kunnen culturele voorzieningen (waaronder bioscopen) weer 
opengaan, onder voorbehoud van maatregelen en afhankelijk de ontwikkeling van de 
infectiecijfers.  
 
Skigebieden (kabelbanen) 
- Kabelbanen, gondels en liften mogen niet worden gebruikt voor recreatieve doeleinden tot 
23 december 2020. 
- Het uitgebreide gebruik van kabelbanen is vanaf 24 december 2020 weer toegestaan. 
- Dit betekent dat de recreatie- en sportfaciliteiten tijdens de kerstdagen ten behoeve van de 
bevolking kunnen worden gebruikt. 
- Er zullen strenge maatregelen worden toegepast, waaronder  
(-) Een capaciteitsbeperking van 50% moet worden toegepast in de gesloten ruimtes van 
kabelbanen, gondels en liften.  
(-) Het dragen van een mondkapje is verplicht in de wacht- en instapruimtes. 
(-) Een afstand behouden van ten minste een meter van personen die niet in hetzelfde 
huishouden wonen.  
(-) Daarnaast gelden aanbevelingen zoals het verhogen van de frequentie van kabelbanen, 
het voorzien in permanente ventilatie in gondels en grondmarkeringen aanbrengen 
 
Wij wensen u allen veel gezondheid en ondanks alle momenteel geldende beperkingen, 
prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
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